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G nspek 
ö zün 

• 
ı ere .. ıl ı ıği 
1u aberata kullanıla. 
c J iırkçe kelımelt:r 
hakkında 

Muhaberata Turkç• lceli· 
meleruı tercıhı ıupheıı: iyi· 
dır J • • 'u.kat h ede yerınde ve 
der. • ,.er nde olma~arak mana• 
da a ranmayaraR bazı k•lımc 
ve ıcıı anlara d.J •ık sik te • 
•rıduf dtll)U• • J$U)U. ın l-

iapfl > arad cı Ataturkun 
bır dıi Ranu .u o arak 
tok cıt.ınya ılım, ırf an •o.ha· 
41110 koydu2u buyulc daoa ıte 
f~f'lldıye knctar arap<;a , fari· 
•ıce zannedilen hemen hemen 
biiıun kelımelerın halı• r ürk 
fe o.duı.u ı.oz go.urmez. blr 
fekade ı~pat d,lı)'or. 

U,u• il • te. • nde hE r 
llUn ) a~. an o• tahlıl edi en 
/ie ımeler f ur <;eı i Ö Yl• 
kıvc "'i veya 11nanç {lıbi yap 
IQQ ı kma ke/ımelere a•la 
ıhtıyacı olmadıgmı katıi rıya 
zıye .)'oıu ele ııbat edclmeJue 
0 iduiunctan - buyuk ıefın bu 
biıyuk {luneı dıl todrı•ıni biı· 
t. un do~uda çok dikkatle ta· 
:~P ue fOR derın mutcala•ı 

l& ıdare amırl1erine düıen 

ıdari bır va:r.ıf e ue 'iok haıta 
fQrız.adıT. Bınaenaleyh Ata· 
r le ur un bu y nı o~t'i' ırfan 
uıka,Qµ > uı.undan oaıda velı· 
l 1 ıdare umırlerı " butun 
meaoı ark daıla.rımın ve ha· 
•ıi <h:v, t v hu1.um t maka· 
nrzmaaınm b raber yürume•ı 
uc Yarın bır ka un bır du•· 
tur l 0 ~ra bulun dunya me· d , • 

il l(un a[ı"'m daODlı flÖS 
teri{ L. • 

icibın 
ce"' olan u buyuk ınkı· 

T aynı .z:c. ili 11da bu yük 
ur mıil tı duoa" olcu::.:ıtını 

erı a 1 c.;r ın uı f erım e dozu 
arka l aıtgrıma ve doiıwan 

eduı..aı h aman eul tlarına 
tebıır eaerım. Artı muhabe 
ratımızda Ataturk kanunu 
rehberım z olmalıdır . 

lU! l lA~ 
'- J gılkre Yerlı Malı 
ıtUll n 1 

fr ' F 1 • a : reıııız ma ı 
lsuu o ı ... 
k Afmaı.t1y 'o Al a malı 

ullan l D )oriar ... 
T Bııde b imyoruı. : her 

ilrk Türkiye malı kull•a•alı. 

12-12-9 ~ şe günü 
Ba~l ı) cak o au a tu cı \ rt n ına , e 

1allar f <lı Gün Pı uJraınıdır 
erli 

1 - Yerli malı kullan • 
••k, üıüın, incir, fındık, A 
yıntap f11bğ1 gıbi yerlı ve 
tıf alı yemıılerımızi yemek, p 
r oiriktirmek yolund Gen • 
yöal.:uruld o fÖ dcrilea şiar • 
hr yerael gn:ete ve derg ler· 
de baatarılac k ve ayr ıc h f 
tanın üçüacü giioü 14 12·935 
cumarteıi i!Üau olcay gaıete 
sının ekicotısı şeklınde ( Bıt 
güo ) adıyla bır 2'aıete çıka 

rılac kdır. 

( Bırgüo ) altı U)fa ve 
1 ;oo ı uıba oiecak, ıehırde, 
köylerde, kaı .. larda parasız 

daiıtıiacakdır. 

B - Haftaya ıırmeden 
öııce halkı para bujldarmege, 
yerlı malı kuHaamayı, yerlı 

ve tıfah ye ıılerım zı yemege 
ıeYklendırmck, b ftiı.DID c1 b 
canu ve anl mh 
fos irlerı hazırl 

olması ıç n 
ak erıeııyle 

bir beyana me çı"ant .. cak, 
betbin tane kadar baatırıl c k 
olan btı ceyanname eviere, 
ıehrıa ıenull olan her ycı ıoe 

daiıtılacakcur. 

C.:- Uray, elektrik •oıya 
tui, Ziraat, ıı bunka11 ~iekt 
rı.ıe bırer fİar yaz.ocaklar. 
dır. bu ıııklı yazılar hafta. 
nen •ureiınce yan' cak ve ı,ıl 
dıyacaktır ·• 

Reıım çalıf mal rı : 
2 - G .. nyöııkurulua fın -

dık, üıüm, mcır, Ayıot p faı 
bil itabı yerh ve şlf•h yem le 
rımıxın bol c;ol yeamcıı, yerh 
mah kulla'lm ıı, para bırıktı· 
rilmcsı ııbı ku umun amaçla 
rıadaD ol D &onu!ar üıcrınde 
b zariadıiJ ve iÖııdeı d il u ye.. o 
dmcı levh•l•rı, ok.ull r, kulüp 
ier, kıtl•, aınem , kıraathane, 
lokanta i' 1>1 h ıkıD opıu bu • 
luociu~u - yerhıre . aascıtai cak 
ye uıuo zim•D ııh kalmal 

11 eldeeeıiılccekdır. 

Söz ç lıınuaları : 
3 - Haft oın ıürecegıoc 

h Uuo toplu Du uoac ı:ı yer - 1 

!erde cumlıariyct b.alk p•rtııı 
aytaçl rı yer il malı kull um k 
para bırıkt raıck y a.ııılerı ızı 
yemek ve daha buu aı ! dgııı 

ekonomık kollul r uzerlnde 
ıöz ıiyhJlC ki rchr. 

A - H f lllD n 
üı.eriade, birı 12 
flClft•be iÜDÜ saat oadokuz 

buçakd•, biri 14' _ 12 - 9~5 
cu ı tcai iÜbÜ ak,amı ıaat 

yir ıde, biri de 17 12-935 
ah güuü akş mı ı at J9 da 

Halk vı salounda başka bgıka 
z tlar tara.fın dan türlü konu -
lard üç konferans verileceldir 

4 - H va uygun of uru 
15 - l2 935 p z r günü uray 
al nınd bır ti g y pılacak· 
dır. bu m1tıngı~, bülün halk, 
bükü nd Başkan ve lfYarları, 
ılti o u tar, L •~, E kek orta, 
Kııo ta, 1 cım oku lan dllek 
tör ve öğretmenleriyte, ş.:hir • 
d mevcut bıçkı ve dıkıt yurt 
l rın devam eden bayanlar 
ve dırektörlerile katılır!ard,r. 

A- Haua u_,. gun olmazıa 
rnektepl4!r ışıiı a.k etmekıiz.in 
mctcr g yapılacaktır. 

B H .Jfkevi ba.ndoıu ıa· 
at dokuz. buçukta fi ocak ı ah. 
çeıı ıfin ayrılan ka•ım oglıı 

düz. günde h(ızır brılanmak 
ve ııcçıt töreninden önce bu 
aianda topianmıı olan okul. 
lar ohullcırı bando 6nl•rindc 
olduğu halde çaiara~tetn tam 
saat on bu~ukca harekd{e 
ilbay[, konagı Ö'1ürıdengece . 

-- Ark sı ikıde 

L.ER 

Enelkı Y coıyolun bana 
id 2öruşler dn1u9lar baı'ığı 

altı d ı ıutüııJ1trda çıkın ya 
zıın ı bb t ıJıüdürlUğünce 

~evap verılm ş, ben bu cevap 
uzerJnde durup iddısmın 
vakiya mutab kıni meydana 
oym;ı a çal f c&ğım : 

Evve a y ıı ID yazılmacı 
es bınd n b bıetdıkten ıoıı· 
· a sıbbat uaurıuaüııün ver 
dıgı cevaplara madde madde 
kar§ tık vereyım 

tieçeulerde bir it ıç•n 

sıbb ı daıreıi e gıtmiıdim, 
K pud ngııiace salonda 1e • 

ıze yakan köy!üoün beklemek 
den \.oaanç çckdıiİnı ıf ade ed. 
en v ziyctle" dıkkat nazarımı 
çekdı 1 c:ncıi ışı ıçio bükfımet 
doktoruuun y uu.ıa gitmeden 
öncee köyifilcrden genç ola • 
nına burada niçııı bekledılde

rın iordum. Beni daireye 
meıu.up bırJ aanmıı olacak ki 
za v lh hHta derdiae çare 

CUMA 
29 

2 ne: Ti ŞRIN 1~35 

Fıv.ltt 1 Q Paradıı 
Direktöru, lsaaya.zıcıa& 

BEKiR ~U~"UTI _ı 

Şıka değil 

URAY 
Bir yıl önce ıki 
karar vermişti ! 
Do.hu çok kararlar oer• 

mi,tiya, fakal e, önem/irin· 
den iki•i de ,un/ardır : 

- Şehirde fındtkkabuau 

yak.ı~mıyacak ! 
- Gürültü yapan mötör 

lü hi7.ar makineleri park ya-
nından ve uzunıokalctan kal-
dırılacak ! 

Şehir halkı , Fındıkkabrı

ğanun havayı z.t:hirlemui 
yüzünden yarı yarıya ha.ta· 
dır .... Hız.ar makineleri hala 
hsllun göz.Ü ôrıün,{~, mektep• 
[t!rin yanı baıındadır. Galı ba 
bu kararlar kurar olabilmek 
için üıılerinden bir yıl detil, 
bir a1>1ır 6~ç~celı , yanı yur-
dun her yönünde a,.rlar yıl· 
{ara ıığdırılcrken bizim aroy 
yılı de6ilı günü a.,a •ığdıra 
cak .. Baıka ne dıvebiltri;:: 
Şalta detil, yürü:> üş ve kav· 
rayı' deditın b6yle o 'ur işt~! 

VURTDAŞ 
Fıtre Ye zckitınızl Türk 

bıYa kurumana veriniz. 
Bunlar Türk b'lVa, kıulay 

ve çocuk esirge ·e kurumla" 
arıı1ada kard~şce paylıtıhr 

DUYUŞLAR 

1 

o'u,.um ümidıle derdiai döktü 
( Efendi dedi şurada güolerce 
fıit fCi, güDlerce bekleye dur. 
bıı. b ıtalıia yakalandık bura 
da tedavi altına alıadılr, bazı 

1 zamanlar tedavıye gelemedi~ 

j •ndarma vasıtasile bizi ç•i1r 
tarlardı anlardık ki hastalık 
fena. Hüku net buna "hem mi· 
yet veriyor. Ş mdı bu i~lerin 

teuiai gördükce ş·şırıp kah 
yoraz. ıeliriz ilaç yo1

' derler 
ıideriz. Tekrar g ~fü ,z 2idin 
ecubaneden chn derler. para . 
mıı olmtadığı için köye dö 
neriı. bagüa de yine bu İf 

içiD geldık fak.t ilaç bili 
ı elmtmiı ... ) 

Kalbi bu yu d bu uluı için 
çarpın bcr yurddaf bu umi 
mi ifade kartısında ne y•pu 
dl ? . Bııkaaını bilmem am• 
bea elimden geleni yapdım. 

Arkut ikide -
CEVDET ALAP 



t Sr;f• 
t 

Zararm nere-
sinden dönül-
se kar vardır 
Büyü• apıles 20 para 
Kü~ük: » 10 » 
a--~· il• clabatll••• c••ll 

karı 11adaki luraatlaaaede ota 
• •1•rd••· Y •••• c1.w • •• • 
da da la üçlk otlu ıl6 etar • 
~aı bir ••t ~·1 i~ 1orlar~h. 
bır arahk k~k J•ft'll aacllıl 
J•cla kı"••••i• itaıladl ye 
artılr telaaa.aı riemiyee9k 
llir wzinete ıelm ı ol••h ki 
baltu•m lndait•• bir iki 
kelbae &.ıı.-th ...._, ... ce 
ltiadaa kırk para -ardı n •lil• bıpdaki qmi ..,.. •• c1 •• 
ki llal&JI ıtıtuerek or•J• 
ılt 1 eledi. Çocak 1r0 ,.,.1r 
ltaba11aıa ı&ıteıdıiı iatdr•••· 
te ı tti Bır az ıoa • aydet 
eti• çocuk balla1,111a yır mi 
para ııLtdi ••yirmi par&Jtk 
ab.de11t lıoım•ı•• dedi. 

Çocatn pek ......... 
oln t• ıf•lerıae l•Jn ıbti· . . 
JMl 11Udim. Fakat lıaricı 
Yaal1•ti IMçde aaurı dıkkati 
celııetaeıca 6a ••Dl!i tir • ••k ...,_.clu luırı.ra•J~ 
rall bar mtWC.t aoara ••• de ••1• ııltim. Ne ılıdllm : KA ,... ,..... ... .. .. ,. 
tlazılm•ı aç te•ke ıôtak, kela 1 
*~,.,.. .., .. k•••t d4Nu 1f lteJA kapD 
ile HaW 11 •JINI• kttlk W: 
talata pvde lıerıade ye kapa 
da• lllUJlt ıflı8'e 5•R••k 
6ir pkilde iaer•• : 

lll9A fpde& 20 p a r a 
kllçlk çclu JQ ıw- fPUa 
bir taaeke layha ber laalde 
fiAt ..&ba pı.. oiap olmadı 
i tk ..... p ie ile 
walİJ•t çok ı.... •iö dar 
6i .... ,.ı. ,.,.. bir ••• 
•• ,....._ lnr ,ocak aba 

,.,.,. •.tırbatldk ..... ,...... ..... ,...... 
baıJı ac&l&1a .,., ..... , ..... 

Eler Petill dtfflM cıkdık• 
... ....,. .Diilki - flılltl 
6e1ki bir "il ... oa•a•ı .. 
klili4lt. 1,ı. ,.,..,. ı&rMa•. 
flctl H fO"fl ıpclcJlt luıı. ..... ,,..... •• 'O, ...... ,.,. 
tlili&lif ... .-.. •...ıc MMdilllle ......... 

&itclifthrı ·-= ,.,. 
_. .. , iHt prıc lalaları ••• 
... lldi;oclftll ,. .. Nililüı 
l•ltJC• e.t 4lııiaıja _.,.,. 
•••114ir. F•lıol ıRiııiG•ıp 
6nr _..*'• .,_ f.. •••us 
6ir ,.1&u• ,.,,. .. _. MM ,,.,.,,...acrn •tıw ı td .._ 

lllt/ir J07'f lrc6aM 
........ Wo 
tf•r i6r;A lt•l•ili 

• 

(nNIYOL) 

C;örüşl r Dtı,, u~l r 
- Bıı ta•afı birde 

Ba lnl " ••litati al&kalılarıa 
dıkkat aa ... iaa fH .. k he • 
re ı•••l•J• J••cla•. Şimdi 
baaa •erile• ceYap\ara ılz . 
de• reçir•Jİ• : 

Vaki •• laadiıe ol•• 
t .. kidi ••cip if)er lnriade 
laaanalyet ,..tertlmeai uıa • 
18adeaclir. Çhki tealrlt edi . 
lea '-•••ili •ıld•lr de oMlaa 

J - Hllıii•et tebalteti 
yeaaifiaia laifllıadan kaa•i 
hllrl.Ierile 1aria ettiii ru•i 
dairecle ille .. \t.la•aa•uama 
talt i o1-..n if4u ecliU1or 
lcit'-aıaclabl1lk. biıslla•••J•P 
ddapaa kuJ "al•••Joram ,ı. 
ki ; bifz · aı,Waa kaaa••••• 
105 iaci ••clcle•a49, ••razı 
ıahr•~İJ• hutalanaıa reı•i 
ıılı\ıat daırelenacle laii\ıümet 
Ye Hteclif't ta bibleri tarafıa • 
tla• paı•ı•ı olank tf'Gri 
ılrr.celderhre .Aair alakl• 
balanmaktaahr. &iaaeaal"fh 
lla ıtbı •ti ıHH&.rll• ıerekc 
ilkm aala••Ut lbiaa •• 
ıerek ·hiikilact cloktoı•• 
.,., ...... , .... .,. ,., ... k 
•ecbalj7etiade olclaiua IÖ•· 
terae~ir Ba iflerta ~ara· 
da J•pılm••••H• •• ,. kıı• 
•• ·•Pd•&ll ka•• hl"6•. 1 
riai •iitöaiJ•ceta taltaidjr. 
baaa..- IJıl',U •lalaat •IGlr· 
illi", ...... w _.., 
............. ,i •mftıi 
~ lıa..- ldki\a&.i· 
ıe ... ,, ..... 1 .. _ .... 
10.S IDCI .Ude latllftDiaia 
hariç lsald111 aet ceaaae , a111 
• ı oaac.atw ki lalJje Wr ıti 
lliaaı• iıa-.wa&iıı •tikiıckr 

liiç •ti•• deiaace : bır ec· 
....... .., .. ,. .... tqkil •el• 
dth • .ı.e ...... taliit llaire 
ııatl• ........... YeJ• balana· 
capaa claar ldr id•atla Ata. 
il• .. ~· ~·• kaadettiiı~ 
ıllçı.r mlue'fl lautalıkıu .. 
11taeA ı•Pie ~ bfoJa •• bw 
ıihi __ .. atet ....... •il• 
teW..._ \eddaklua aid 
ilAflar •.taa•rclaa laepaimla 
cletild• bela&& oiı k11Ww• •la 
laat dainlİ•IB Mpoallda ba 
laac1uP.,. fipa• 10.kdu. bi 
aaeaal•fla , ... ı .ae .. ede .... 1t•··· ,,~ı ifa • 
clecle laalia we ...... bfaa4e 

laepd alrti ,.mu. u• epe,ca 
6ır lıb ,...,. .-r. Fdaı 

1'• if4ıi • ..,.. ....... illft111 
!1.illtöı••· Çaiiı lill1a • .-. 
..,,... ....... .;ti'cN MI 
pM ,,..., laiMHIJrUI fdı•u 
•0~ a6ıoar ilcpleruı• 
f'"' l•hıti ~o• .ararudırı. 
IW .,_,..,_,,.. •lııUıe-lflı c••• 
A•liliıi• toplnbed P•• """ ... ,..,. 

11~ G, 

1 

- Bat tarafı WMe-
rell as'!lnıoicıitcm •ray ala 
nana oarac•' o• oratla lao•ır 
/anmrı olan pl4taa .... ler 
• up yaifli olacalılır • 

C He" .,.,.,. obn•* 
bantla ı1He1'et1°ntl•• fGof Jo• 
u.s bafalıta yoliMacalı H 
a.zun•oAra•ıan ,.ı,,,., •roy 
•l•n••• otıtllftldır • Oroirla 
laalle.n yılaı l,,...utı eW. MIMA 
;,;,. ... , on 6a~ ittiler 
t irlü ... , .. , v•l•colıhr. 

Htiltdmet 1'a,..rnmır .,. ı,. 
•arlan plrp 7eJıferôei allı\, 
tan • .,.,,. tttm ıaat 'On l>ııpıi 
t• ••hltldl ,,,,,,,;,,. , ...... 
6.,lanocahr. 

ç - ı.ttltldl •••ırNI• 
ıo ıra 6ir hJ'Gll 6frdfıl•• , 
onılua ıo11ra o1ıall• bir ... , 
en •onr•tl• ala•al •lıo ona 
11• artır111• iar•,.. aıluuı 
bir üye torol,.dan • .., .. oı., 
oeri eeelıtır • E••llon ....,.. 
f6ren a/071 ltarelr•te ....... 
••ld li yo tloa ,.,_.,ccelı o• 
yenil•rala ccaıaa•aı 6nünd• 
d•lac••tcr. 

ô _. Ç•fl • paao"-rltat 
7nli nuıllar ,,....,... •ılrin 

J'•lıflGN 7 ••lac:alıtar • .U.üa 
oiıriltl• .. ,..,.. '6•••• ,.,. ..... ,,,. ,,. ......... 
fıtllff'I •• lec,lıtir. ~Hnt41i'in 
•• , ... ,.. .....C'ftİltt, .,.,.,_,. b...... '"' 7'#Sf lıie7'Hfi 
•optıyocalaflr. 

ti""- Halta ifWe- ıar..ı ....... , .. , ,.,,.,., ... --
Paraaı 1abaaa at•• r-i 

kallu 1erli mala lraU•••IJa• 
1aıtclat 1 • boıı-.c.Uak Tlıke 
Jakqar•ı ? Jer&i ..ıa .kallaa 
••k TUt k ekoaelliaiae brp 
berc ... udar • 

Wr i.W. ol••W•• k.,.-. 
... akı.dır 

Knlli .. -.. • ...,... 
la-.rlreıtea tlılia 1J1 -t.tliıae11 11-
aı•ın ba1 _.dlitll .._. 
J•alrı ttfair etclijble lll6• •hlt• .. lteld'ea ........ 

.,,, .. ,.. ...... 
incır • f111Jıi , ayaelap m ı ..... ., ... , ..... ,.,.,. 
•r 7erli- ,•rnifl•rin Hrilme 
........... ~.-n--. ................ ~.· 

Y•tfl •• •l•• İfİll la,tlo 
ol.,. " itlılriıt r-tnJ.ı!•ltafi 
6ft w,aA om , lili•liA s6 
reııt • ,.,,,.,..,., • ... 

•• 6 ... aif A•idlorı t1nil•" ,., . 
1- Arfırua H ~li 

l•r ,etli .... ifiM• ala• 
llir i••• olon eleAtrılı • 
yetüf•• .. 1;o.. olaro• • 
,,., • ........ -.. en 
alaıalarl'aa .. ,.,.. par• 
al .. •ı)'cıcaA H Y•di f 
i9mle ••Um çallflınlaco 



H E 
AQkar 27 - ltaly rıot - ' Ank ra 26 - Başb 

sına cev p ol rak bnlrl umış lımet lnö ü t u akş i v 
ol Türkiye ootuı dün ital kukbette k ilcan E~· p r .. 
yanın Ankara büyük elçiliğine ba~h bir " gonla An r 

hareket ettı IDf a tı ta 
verılm 'ştir • . bit i• •e açılma arıf u 8 

Ank r 27 - Başbakan bulu••• ızmıt k • - ıt f bı iata ı 
lımet 1 önü bugün iımitte aı iCZecek orsd11n den z t ti 
iaşaalt ve ontııji bit iş olan kile Mada y a ud nyad n 
kağıt febnk 111 , gezm•t •e Bursaya ı-ıdecektır 28 pe şem 
ı.:,tuğ ul yat le Mud nyaya be aabalu Boranda Mcrınos 
gıtrnıştir • fabrıkaıını• te cıioi tac k 

ve ayni ı ndc denıı t r lule 
Ank r 27 - ağıt fahri- ie hie geçerek Gemh iUDI 

kaıı İ'<iı:ci kanun İçinde işle l'lek fabrıkHıDın temeJilll ut -
nıeye çılacaldı• · calıt ve \Oradan lstanbu dö 

An.kare 27 Zıraat baa necektir kendıııne Ekoao ı 
ka 1110 dü toplı11an 42 nci bakanı Ceiiı Bayarla bakın 
ıenal kurulunda okuna• id.re lar müdürleri rcfaket etmek 
lnetliai rapoıuod D s<>nra 934 tedırJer · 
"Jl d 97 20 Ankara :lô - Zıraat ban ~ ın elde edilen 7 4 Ji-
rahk lafi li rlD yüzde yetmiş kail fCnei kuruJu bugün top· 
be · · laom şbr c b.p kamutay gru 
be §.D~n ıerm yeye yüzde on bu buiUD D Ce ıl Tuacaoın 
. şıuın ıbtıy t kcea ne ıJave- batkauh&uıaa lopi nmış partı 

81 ve yüzod onu o an 79 742 Bıup komıayoııuoda ycnı uu 06 . 
lıuııınında dağ,tıl ıına Jara göıc hncrlanmakta olan 

karar venim ·ştir . memur! r kanunu pu josu b~k 
Ankara 27 _ Dünkü ilk kında bu komısyoa uportoru 

lok f mardan Hylan E.dıp fügının onıotı lspart y geçm şdir 
Yak d izahatını dınJemııdır Edıraede •n a açılma bayramı yapı· 
lacaktır . koıacllığın canlandırılması ve 

Eüiro: pcynırinın lÇ Ye dış 
~nkua 27 - K mut y paurda eakı ıe••cuı bulmak 

~ll2litkü topl otısında bazı m kudıle Trakyada mühtehf 
•nunJuın ıkınci müzakeresi- diptekoopratıHerin kurulmaaı-

&ai J&parak k•bul et iştir . içın tedbırler başlamıştır . 

. Ankara 27 - Halkın münaatı yii1ünde t~5en 
çındeki muhtariyet bereketi suya düşmüştür dığer 
~an <l~n halk küzey çindeki muhtariyet harekel~ne 

e muzaheret etmemektedir ~ 

Ank. ra 27 - royter cjansının verdıği bir ha -
~er<ledt! §•fil< l et phesındekı ıtA1yan hareketıtıın 
Urdugu bildırıJmek.tedir . 

Ar.kara 27 _ Ras)UID ve kassa şiddetli ç "te 
llluhareheleri yapmaktadırlar . 
k Ankara pekinden bildirildığine göre japon 
~vveıJeri askerlıkt~n tevrit edHınış nınıtakaya gır 

llıı§l'"r 'e pekine beşyüz kilometre yakJaşmışlaraır. 
. Ankara 27 - panik goratı ve gueriogoubi gar-

nızonlarında sirayet etmıştir . İtalyanlar ~öylece 
ogaden c~phesinde 55 günlük mücadelelerinin ve 
tlnıi · l r nı eHerınden çıkar m1~ bu unu} or ar . 
.. Ankaı a 27 - İtalyanlar dört tank ile makineli 

tn.ftkli ahı kamyon ve bir olü biraknıışlardır . 
A.~kara 27 Habeş bük fi metinin bir t~bliğine 
ğ0r. itaJyanJar ogaden cephesinde tam hjr bozgun 
alındedır 1er • 

Ankara - 26 Edirne dün kurtuluşunun onun 
<!U )ıldöniimü se\İnç ve heyecanla kutiu1anmı§rlır. 

Atkara 26 -- Yunan kabinesi krala ıstHasını 
Vernıişdir. 
. Ankara 26 _ Habeşi~tanda dün cephelerde 
00en:ıli bir hareket olmamışdır. 

.. Ank ra 26 _ Ro) terın Jondradan Lıldirdığıue 
~Orp italyanlar O ı den cephesiude ) ağmurla dan ll " . .... erJe)ememckte şımal cephesinde de mevkılerını 
tahkinı ve ku vetler aras ndaki irtıbat1 tesıse çal ş 
~aktadırJar. Bu haheıdeki miıhim habeş o dueu 
aarruza hazır !anmaktadır. 
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Osm n ı i p r torluğu bö 
yük vr p - ı v şı eın s111d 

e ku:i de\lletlerın dık ve 
drg lı bır miittefilcıydı aoltaa 
t f n en e red le ç k 
Jenın kap tıl 11 çarl reJ mı 
nıu duşuşüoü çıı.bıkiataı k ıa 
re:tıyle Rusy ya r şı kliti bir 
sllih v z. fca oı gör uştür müt 
tefııdemı z ferındeo sonra 
Tü.. U usı t kı müttef.kleri 
iıe eıoı Jığt y pm • ısttmedi 
enerj 11 Ç•k gururluk ijıe bır 
ieştuume ını ı.ıılen ulusal bır 

ka br a llUlDID reh bcrh2ı Uıoda 
ı ahları yt:nıden cıe hp fazla 
mubteı iz bulun n bnı komşu 
lanaa k ışı ııtıklal aavaşıoıo 
h ki kı ga bıu oJ n mJUıyet 

preeıs bıoıa us iınıü ünü temi 
ne muvaffak ol<ıu • 

Tü kıye sendi ır • sıoırla ı 
içinde ulusal bır devJet ularak 
tces üs ettı • 

Kendıs\ne şeref veren ve 
tem men kendi iç nden gelen 
bir s mimıydle her türlü " re 
v sioo " fıkıioı ve yıllar boy r-. 
ca bılalın k ybetmiş olduğu 

3 Sayfa 

stulu 1 olü 
eJ let Te toprakları yenidea 
ele $.! çirmek niyetlerini bir 
tar fa ttı l ö vle y prn kla 
d b b'r ço l nl r a olda 
ğu gibı burıtda d.ıa mrz yi kö· 
küa en ı lmif ve b çe uymıt 
oldu . 

Türkiye u suretle bütiia 
ko şul rıvJe bar1ş jçinde ka 
lıp uyuş bildi bu ıtıb rJa An 
kar bü u etinin •stalu quo" 
müd f Jlerıain tar f nı tutma 

ı sadece teaad6fcn eğil bel· 
ki ı ·y sasını ulusua dıimi mea 
f ntlerioe istin ad ettirmesin 
den ileri ıeldi tül'kiyenin bü 
yük bir rol oyaadıiı balkan 
andlaşma11aa türk hükümeti 
ni dahıl olmuı ve tel- iınülün 
tabıi bir neticesiydi . 

Bugün Türkiyeoin arsıulu 
nl barışa yaptığı y rdım ve 
iştirakın bütü ö1.1 mini Akde 
niz .htilifuıın aydınlıiıada 
tetkik mümküadiir • 

Şayet Ankarad idare ba-
tında bu'uaaolar Avrupa iı 

ve el birliği prerısipine aami • 
miyctle bağlı ve bakim devlet 
adamlaarı olmıyaca ı olnlardı 

ortaya ne a-ibi karg•f •hk ve 
müşküllerin çıkmış olacırını 
düşünmek kafidir zira bu dev 
let adamları b;ıkalarının ma• 
aleıef imti11l etmedi!li bir ör· 
nek tetkil et ekledirler • 

KASE 

KAL • 1 

p 

Necmettin Özcanll 
..t-::...ske:ri hastanesi 

kı.ılak r.rl. ü teb..assısı 
Hastalarını Semerciler başında Halk 
eczancsı üstündeki muayene evinde 

kabul ve tedavi c-der .. 

., 

z r 
f fu 

apu y~ 
ın kira 

i yapul 
artırma 

n va-
ilanı 

E 
ruıı tarrJınd o pıız ır krıpuda yeni yı phrtlaa forıD 

kir ya v~rıl ek üzere artır oya korıulmuşlur. ih ltai 29-11-
935 CU A güoü ı at 15 de yıpuacaktır. iıtiyenlerin yüzde 
yedı uçuk kuruş uv kket teminat kefıl ile birlikte evkıf ida· 
ıea'ııe gel eleri ilin olunur. 
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iLAN 
Alrç••••t İcia ımemurlai· 

••d•• 
Artır a ı e paraya ç •rile 

cek ı•yrı meakalaa ae oldu 
i• . 

B ı kıta taıl•••• t mamı 
Ga•ri me•kulaa balaclup 

me•ld m h•ll•11 ıokait n••• 
nm. 

s ••• kiyi 
Takd'r oluaa lı11•et. 
1000 liradır 
Arbrm•••• y•ptlacıit yer 

ti• ıaat Alıçaaba t icra tiai· 
rtm IDlntle 10-12-935 
perıembe ıl•tl Hat 14de 

1 - lılt• 1•1ri aeı •lan 
aa br•a ıartaa•eıi ,6 1 l 935 
tarihıadea itıbarea 935 168 
aamua ile Akçaa9at ıcra tlıj 
rt aDİD maay1ea •amaraııada 
laerlreı • 1lrebalme11 iç • •çık 
ttr ıltau 1azdı olaa ard n 
fula ••li••t almak ııte1•• 
ler İf bu pıtaameJe Ye 935 
168 cleı1a •••ar•ıü• •••a 
llJ•bmaac ma11caat et.ebdu. 

2 - ArbrmaJa İft&Hk içia 
1akarda 1allh kıymetıa • 7 ,S 
aialMtillde pey akceıı ••ya 
•illa Wr .._akaaıa tımat 
••ktabı te•di edilecektir ( 124) 

S - lpetek ulalbı ıl•cak 
hlarla thı•r alakadarlan• •• 
irtifak laakka ulaipler1111a ı•J 
11 aeakal beriad•ki b ldaıı· 
aı fais •• ...,afa ciı.u olan 
iclcliaaaa aaı if b• ili• tarılaiadea 
ıta...,. ,.,.. .... lpacle •tr• 
lu •labıteieıüe birlikte ... a 
ri1et1•1M IN&clir•et.. acap 
eder • Akai laallle laaklui ta • 
p• liCalle 1altıt ol•achkcı •· 
bf bedeüaia ,.,., ...... 
laarif kallrAar • 

4 - GW.rilea ,aa.a. ar 
t11••1• 11ıirak elleaAer aıbr 
ma prtumeliai ok•••ı •e 
llsamla ma&imıb ahaıı re ltaa 
ları t••••ea kabal •l•lf ad 
•• ıtibar oA•arlar. 

S - Tar• edilea ıamaa 
da ı•Jri aeakal iç defa bai 
raldaktan aoara en çok ubıa 
aa ıhıle edilir aacals artama 
lae*Jı aalaa•e• kaJ••tilİ JIZ 
d• r•t•iı beımı ba&maı ••1a ••bf ilteJeaıa aJacıiaaa r11c· 
laaai olaa dııer aiacaldalar ba 
lMapta bedel bplaı ıao ı•J· 
ri •••kal ile temıa ecldaiı 
alaalrhlaruua aec•• 
a.Ua fazlar• çmkmız1a ·~ok 
arbraaıa taahhicil bakı kal 
a&ls kere arbıma oaiteııiia 
da.. teadıt Ye oa beııacı ıı 
ala lutamı alaa IS t - 9J6 
prpaba pi lôl oa dlrte 
Jıpdacakartır 

mada bedeli at ı iıte1eaia 
al e-ta .. rııclaaai olu cliter 
alacakJ&llr1a o ı•Jıı •••kal 
ile t .. ia edtl• ı ılacaklan 
mec•••daa fular• cdnaak 
ıırtde ea çek arbr-. ilaaJe 
edibr. lalJle lair bedel elde 
e "fmt JH iJaaa. JapW.az, Atıf 
talebi ...... 

6 - Gapl 1t..W badi· 

• 

• 

(YINIYQL) 

r ara çal arı, 
D varı rı , 

Sarnıçl rı, 
Su sızdıran , 

Rutubet 
Yapan 

ET Sahiplerıoe: 
Sıııatdarıa daral•a11, ra • 

tabetia JOk edilacai iç·a ıoa 
tertiplerle •e te•iaath olarak 
tamir •• J••İden İ•t• eclilar 

lıte1ealer: 

Kırali zade 
Hasa na 

llaHcaat etmelidirler. 

Mu~ kı ve Radyo 
Meraklılarına müjde 
Bittbı dla1ada biriacihii 

kaz•••• 

2 ve 20 komprım•lik amulajllırda 
bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 
üzerinde halisliğin timsali 
olan markasını arayırtız. 

T emliken satış ertırnıa ilanı 
V aklı ••laallleai me•kii c'•ci 

klçik ibrala'• otla aeh•et •i• 1omra aahi1t1iAr1e•i 1115 oda bir •atbala •• alaan mlı 
te•il laaaeaia aı1tf laiıMm 
Suaader 7eriaia a111f·b .... ıi 
7irmi elini• faackkhit• lçteikili 
beı dlail• fwadaklıiJa lct• ikı11 
Oll dhla fladlkbtı• ta••• 
aı11f laıa•11 •tir••• " p•••· 
da ereli 
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• 
• 

• 
" • • 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 

• 
• 
• 
• 
• • 

• 
• 
• 
• 
• 

FeYkaaı lıeı •ela altıacla it •• 
ialJİ •lft••ll laaaeaia4de31aıa 
bir da• albada bir fana ltir 
dlkkAll bir kılanlawaia tala· 
Kiremit laaaeaia ta•am 
Bir.,..... ta .. .ı 

• 
• 

EVKAF IDARESiNİ:>EN • • 
Yaka1ula 1aıdı ••lrıf _.,.u. m6lkı1et üzete ve peıia P' r ile ıablacaklanadaa u.ıu aa ••J• çıkanl.aıttr ilaaıeaı 13-hiri•ci klman 935 cuma ı.&ml 6ilrdea ıoara e•kaf iclıreaiade 1 

cakbr iıte,.alerin Jiıde yedi baçak ka at tt•iaat •kceleril• beraber e'tkaf idarıı'ae ıei• 

•... ilaale oluu kiaıe der • 
aal •• ,. •eruea alblet çıa 

de pU&Jİ •er•eZH ıbale ka-
,.,, fttlaol...,ak keadiaiadea 
•••el ea Jlknk teklifte bala 
••• kim-. aızıtmiı olcl•i• be 
cleile aJm ğ • ra11 olaru oaa 
r111 ol•az t•J• IHalu• su 
lae••• oabeı si• mlddetl• 
arbnaa1a pllarıbp • ço" ar 
taraaa llaaıe edilir iki ilaale 
araaaadaki faık •• ıeçea ıla 
ler içaa rlzde beıtea heup 
•l•aacak fais •• ••t•r sarar· 
lu a1nca blkme bacet kal 
mak ıisia •••lll'ıJet•iace 
ahadaa tauil olaaur •· (l&S) 

Satap cılranJaa tıba 1•1ri 
meabl JUkaıada ilıterılıa 
30 !2-9SS tarıhıade Akpabat 
icramemarlaja oclı ... da itba 
illa Ye alateıJltD ertlrma fart 
•••• dairad• aabJı catı 
illa • 

Temhken satış art rma ilini 
Vakfi llalaalleai meTlııi ciui 

yeai cuma Jeai cuaa ka ı•• d re Taıla 
katlretıa ayafü OJ a1af UıoJ haae a11111 
flr n bata• ba1ram 6e1 camı ıokaia » 
Clabaıh ae dabaılaaae clere çı laa••• 
emine •e aabn Çtrfa alaca la a lamrap um .. 
çarı• ,.,,. tatla•• cllkkla aruat 
iÇ kale iÇ ule Ca•ı ıokaiİ dlkkla 

• CUll 10~ it llalaçe 
akrebli ır tellfar çaıar M• ar11• 
Er dorda • Er doıd• .arıı 
liaYaDh Boate oıt P• u• 
aaçlı hoca u ıı h •• merlreıe an it 
lıac• al •i• dervıı ali laaae l 
molla ı J b 111ah kale ıçı laaH •nl••• 

" • kale ıça ...... 2 
tob1a ka•ak ••1du taılaaae tarla ft otlak 6 

VKAF IDARESIND N 
Yakuula yuılı 1•1n meakal Yaluf mallar •1 & J'•t 

ve p flD para ile aatılacapatlaa ubr• J• ç lr ıı..ıbr 
12· lacıki•u 935 perıt•~e ıl•I yapdıca t r ıfitealeria J 
Jedı l•çalt le• DMt ıkcehnle itlııjkte ••kaf idenliM ~ 
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